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a.

De naam van de instelling: Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam

b.

RSIN-nummer: 815282564

c.

Adres- en contactgegevens: Westersingel 34, postbus 867, 3000 AW Rotterdam,
(t) 010-4363 555, (e) info@letterenensamenleving.nl

d.

Doelstelling: het bevorderen van het literaire klimaat in Rotterdam en het stimuleren van
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied der letteren aan de instellingen van
hoger en wetenschappelijk onderwijs in Rotterdam in het bijzonder door het instellen van
een of meerdere bijzondere leerstoelen op dit gebied.
De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
het uitgaven van publicaties en brochures
het geven van voorlichting en het houden van bijeenkomsten
alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk
zijn
het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en
voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn

e.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: de stichting heeft op 1 mei 2007 een leerstoel “letteren en samenleving” kunnen doen instellen aan de faculteit History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De stichting wil deze leerstoel graag continueren en het letterenonderwijs en –onderzoek in Rotterdam uitbreiden. Daarnaast organiseert de stichting soms activiteiten in Rotterdam om deze leerstoel en de stad met elkaar te
verbinden en zoveel mogelijk Rotterdammers kennis te laten met letteren.

f.

Bestuurssamenstelling:
H.G. Walgenbach (voorzitter)
I. van Erve (secretaris)
D. Molenaar (penningmeester)
F.M.G. de Jong
F. Houweling
B.F. Kwakman
A.M. Bevers
Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De
hoogleraar wordt betaald overeenkomstig de CAO voor de Nederlandse universiteiten.

g.

Actueel verslag van de activiteiten: in 2014 gaf de hoogleraar twee minors aan studenten
van de faculteit History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast begeleidde hij enkele promovendi. Verder publiceerde de hoogleraar diverse artikelen in Nederlandse en buitenlandse tijdschriften en trad hij op in conferenties en
seminars.

h.

Balans en staat van baten en lasten: zie volgende pagina
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BALANS 31 december

Debet

Credit
2014

2014

Vorderingen
Lquide middelen

Baten en lasten

Reserve
5.544
---------5.544

Kortlopende schulden

2014

Baten
Bijdrage fondsen
Giften
Rentebaten

12.500
231
----------

12.731

Lasten
Bijdrage aan universiteit
Activiteiten
Website
Bankkosten
Overige kosten

Resultaat

19.764
106
48
420
----------

-20.338
----------7.607

Toelichting
De liquide middelen zijn de bankrekeningen van de stichting
De bijdrage aan de universiteit zijn een vergoeding voor de salariskosten van de hoogleraar

5.544

---------5.544

